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 Subsemnatii: Dorobantu Gheorghe – primarul comunei Baneasa, judetul 

Giurgiu, Dinca Nicoleta – secretar si Sandu Mihaela Rodica – referent in cadrul 

Primariei comunei Baneasa, judetul Giurgiu, am procedat astazi data de mai sus la 

publicarea unui anunt referitor la: 1. Proiectul de hotarare privind modificarea 

comisiei speciale pentru reactualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public al comunei Baneasa judetul Girgiu;  

                       2. Proiectul de hotarare privind reactualizarea si insusirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Baneasa,judetul Giurgiu; 

                      3. Proiectul de hotarare privind aprobarea inchiderii platformelor de 

depozitare al gunoiului menajer delimitate si marcate pe raza comunei Baneasa 

,judetul Giurgiu in baza HCL nr.29/19.05.2005; 

                     4. Proiectul de hotarare privind stabilirea unor taxe speciale de colectare 

a deseurilor menajere de la populatie si aprobarea efectuarii operatiunii de colectare 

prin firma specializata stabilita prin licitatie publica organizata in acest sens; 

 in conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica. 

 Anuntul a fost difuzat si transmis catre mass – media locala, la ziarul “Jurnalul 

Giurgiuvean”, afisat la sediul Primariei com. Baneasa si publicat in site-ul propriu al 

institutiei. 

 Anuntul cuprinde  expuneri de motive, rapoarte intocmite in cadrul serviciilor 

institutiei, privind necesitatea adoptarii acestor acte normative propuse, textul complet 

al proiectelor actelor respective, precum si termenul limita, locul si modalitatea in care 

cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare 

privind proiectele de acte normative. 

                Prezentul proces – verbal a fost intocmit in doua exemplare din care un 

exemplar va fi anexat la hotararea ce urmeaza a fi adoptata in cadrul C.L. Baneasa si 

un exemplar va fi anexat la hotararea ce urmeaza a fi adoptata si inaintata la Institutia 

Prefectului – Judetul Giurgiu. 
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